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 סינופלס ןי;תהל תרוסקהה ררסס תא בייחס ,לוציבה תויורטפ;א המועל םינופלסל תוטקב לח לודגה ףדוקה

 !ןלהל אבומה תויופידע חולל םאתהב

 תמיפרב ןייל ,אנא .םינוט סיגוספ םיכססמ איצמהל ךילע הבוח ןתלבק םשלש תופידע תוגרד תופייק

 יזוהפה ןופלסה *תוריטש להנפל םיטורדה םיכםסמה תא אנ אצפה ,יהטלכ תופידע ךל העיגפ ךתערל סאו

 .ןופלסל תשקבה רפסמ תא ןייצו ב"צמה ךתסקב תלבק רוסיא יבג לע תיוצמה תבותכה "פל

 ן םוקמה | טקבמה | סוקמה | סקבפה |

 ץסע תיבו הריד 4150 לירוויל 0 |! דוק) "א תופידג

 ץסע תיבו הריד בל ילוח .1

 תי'לכ הלתפוה סהל סילוח. 2 . ו

 תילכב לופימב סיאצמנ וא ככ יה

 ץסע תיבו הריד פ9ל%% תיתוכאלמ ל"הצ .

 קסע תיבו הריד 8%99%% תרגצק *לוח 2 סילוח יתב .

 ץסע תיבו תריד %'%%% היליפומה *לות 4 כ סמ

 תרידו סידרספה הפועת תורבח 5 6

 לארש* תרסשמ ,7 [-
 .*ללכה להנפה

 תרידו םידרספה תוינא תורבח .6 םייונמל םיפסונ םיווק .8

 תוסנכנ תותיטל םיסומע
0 

 ,זכרמה ידרשמ ףקץיהב ירוביצ דסומ.7 רויס תוכי ל

 תרידו םיפינסה יצרא 1

 (2 דוק) 'ב תופירק
 *ללכה להגמה

 סיקנב .8

 ,היתשבי הלבוה תורבח 9 לתלות תל 5 2

 סיעסוגו תואסמ ֶּז : עמ 2
 תוינומ תונחת .0 סחרו תוסרה ידרסמ תוימוץמ תויוסר .3

 לעפמה "דרססו לעפמ םירטואמ סילעפמ .21 | , ו

 (תולקשהה זכרפ רוסיאב) רוית ב משמה הרשה

 ןולמ יהב ,2 תויספולפיד תויוגיצנ .4

 תתקרמ יתב .3 . .תוירלוסנוקו

 עונלוק יתב .4 רבחו םידרסמ תידוהיה תונכוסה .5

 לסארה זכרמה - הגלפמ .5 0

 ;רבלב תואפרפז םילוח תופוק .6

 םידלי ינג ,רפס יתב.6 םיררספו סינקתמ םימו למסה יתורע 7

 .הוכיטיו ברע רעס יקב תוכרעמה םיימוי םינותע .8

 לורד וב סוקמב אל םיקיסעםה ץסע תב .7 - ס;לסל תוסקב .9

 רוסיאב)ןופלסה סידבוק !0-מ הוחפ תיסיסבה הופ'דקה םא)

 (רכופ *תלספמ דסומ (וז לע הלוע הניא
 תינב ירתא .8 ןופלס יווק .0

 "%וו;ו סיינוריעניב

 תרבעהל ן"לנ

 .םינוהנ

 - הקלזא יווק 1

 תיסיסב תופידע

 תגרדב םייונמל

 םייונמל סיפסונ םיווק .9

 תיסיסב תופידע)סיסומעק

 | תופידע תוגרדב םייונמל

 םי'ונס תופקבלן"'ג - "א

 ("ג הופ'דע תגרד,םירהא

 (71)"א תופידע
 (74 דוק)"ד תופידק

 -סירחא םייונמל
 סידררשמ תוינידמ תועונתו תוגלפמ .]

 תוכרעמה |(םיימוי אל)סירהא ס'נוהיע .2 02)"ב תופידע תחגוד

 ץסל תיבו הריד תניא םתוכנ תגרדש םיכנ .3 0

 5 50%-מ התוהש דו ג תופיד |

 םכסל רוסיאב) םיאנותע .4 האפרמו הרי םיאפור 1

 תיתלשסמה תונותעה
 (סיאנותקה תדוגא וא םייניטש יאפור .2

 האפרמו תרי םי'נ'ט יאפרמו
 תופירע)םינופלס תוקתלה .5 האפרמו הרי םיירנירסו םיאפור

 ?/רב סייוגמל ה קסע תיבו הר" 9? םילוכש סירוה .4

 ל 'םירדענ םילייח ירוה .5

 ("ד ע/ר םירחא ץסע היבו הרי *** םייובש וא

 .(75 דוק)"ה חופידל ו םילייח לש תונמלא .6
 זכרְמ רוסיאב) ל"ותמ םיעיקשמ ,1 | 7" ;סע תיבו חריד *** הכרעטב ופסנש

 הר'ד(תועקסהה 5 םירדע3 םילייח תוטנ 7

 .ץסל היבו י-- קסע תיבו הרי *** םייובש ןא 7

 תוכסל ןיד אכרנע .2 תונמלאו םילוכש םיר]ה 2 י

 תוכשל ןוכסח "אור .3 ץסל תיבו הר'ד  **י*הב'א תולועפ יעגפנ לש

 תוכשל םיסםדנהמ .4 םתוכנ הגרד םא - םוכנ 9

 | | /0 תוכשל סילכזררא .5 ץסל תיבו הרי %80%-ס החיהפ הניא'
 ו ,

1 
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 / ם"י נה 5ל ט תל ב קל תו מ יד לק חה תו גר ד  תפמ יט ר

 4 . 6 ר א ן|כגי

 תוירוב'צ תועונת.6
 סירפוס .1

 תויתד תוצעומ יסאר 8
 םמוקמ יאלסמו

 םיניצק סא-יבכמ .6 םידרשמ
 םיגהנו פוסה תדוגא רוטיאב)

 םיתקץור 7
 םיינ'לק סםיגולוכיספ 8

 סתוכנ תגרדשכ יש 9

 9% 20%-מ התוהפ תניא
 ןויצ יריסא 0

 (שא יבכפ רוסיאב)תריד

 .  תריד

 תאפרמו הריד

 76 דו;)'ו תופיד
 קסע תיבו חריד
 קץסקע תי'בו הריד

 תונכוסה רוסיאב) |
 תדעוה ?"אל ת'דוהיה

 (ןויצ יריסאל

 תוחפ טיקיסקמה קס 'תב .]

 סידבוע (10) תרסעמ
 תויסאר תויחא2

 סטורד וב סוקפב
 ןופלסה

 רסומת רושיאב)הריד

 (יחופרה

 לש םייסיא סיריכזמ .3
 טירס ינגסו סירש
 םיירוביצ תודסומ 4

 .סירבור-'צרא ףקיהב

 קסע תיבו הריד םיסדח םילוע 1

 תונכוסה רוסיאב)
 י"אל תירוהיה

 .(הלוק תדועה
 גוז וא דדוב טיא .2 דו תופידע

 אוה סתפ דחא ליגס

 9תה חלקעמו חגש 5
 תריוב רגל

 אבצב םי"קסמו סםיניצק 1

 בק
 סי"קטמו םיניצק .2

 רמספו לארסי תרטסמ

 תסנכת
5 

 םי קסמו םיניצק 3

 רוסיאב)חריד

 (תישארה תוסילסה
 רוסיאב)הר'ד

 ןיצקו לארסי תרססמ

 (תסנכה
 תרסטמ רוטיאב)הריד

 תריד

 ךוהמ םיקסע "לעב 3

 וא וטכר רשא ץראל

 סיתוסתו תוריד ונב

 קסע ת'בו הריד
 (דחויס רושטיא יפל)

 %[ראב םנמזמקלח (לארשי .לובגה רמסמ

 14 ןגס רוטיאב)הריד %גתנ -סורא דוד ןגמ 4
 *ורזאה רמשמה רובעק תימוקפ הושר : ב ל יס .י

 םיסנא תוריד
 םידיקפת סיאגלפמה
 ךרוצלו סיידוקיפ

 %סריקפת "ולימ

 סיסנלובמא 5
 סיגתנ-םייטרפ

 לחנמ רוסיאב) הוריד
 ("אופרה דסופה

 "אלקה קסמ לעב 5

 (78 דוק) "חת תופירק

 .םירתא סיטקבמ

 תקתעהל תחא הנתמה תנש וא טדה ןופלסל הניתממה "ח - 'ד תיסיסב תופידע תגרדב תסקב לע הנס לכ ,1 [תורעה

 תא הלעי אל הז םודיקט דבלבו ,תחא תופירע חגרר לש םודיק חוכ הטקבל הנקת ,סי'ק ןופלס לש

 ךיראת קבוק ,קחוו *"פק תופ"דע הגררב סודיק יבגל ."ג הופירע תגרד לעמ הסקבה לש תופידעה תגרד

 תתואב תמייק חשקב םע תורחתתה ךרוצל עבוקה סג אוה הז ןורחא ןיראתו רתוי ההובגה הגרדל הרבעהה

 .הופידע הגרד

 חלול וניא ןתטקב יכיראת ןיב רעפהו 'ת - "ד איה תיסיסבה ןתופ'דעש תוקתקה *תט תופגנתמ םא .2

 וז ףדעות ,תחא תנס לע רעפה הלוע .רתוי תלורג תיספיסבה התופ'דעט וָנ ןדעות ,תחא הנש לקמ

 .חנוסארל תסגוה התסקבס

 תזכרמב םא - םייקה ןעפה לט תירוכיצה תזכרפה םוהתב תוה ףא אצבפנה טרח ןעמל הקתקהל הסקב .3

 סא ףא תקתעהל תסקבה רטואת ,םייונפ ט'רפסמב רוסתמה בקע םיסדח םינופלס סירסאפ ןיא הרומאה

 לש וזמ רתוי ההובג תופירע תולעב סיסרח םינופלסל תוסקב תופייק שדחה ןקמה לש תטרה רוזאב

 .תקתעהל הטקבה

 !םיטורדה םירוסיאה %*

 - םיצאנב תמהחלמ יכנ .ןותטבה דרספ לט םוקיסה ףגא - ל"הצ יכנ

 - הביא תולועפ יעגפנ םיכנ .רצואה דרטמב תכפסופה תוטשרה
 לש ת'זותפה הואירבה תכסל - םירתא םיכנ ."םואל תוס'בל דסופה

 .י'סואל תוס'בל דסופה וא תואירבה דרטפ

 - םיצאנב תסחלמ 'כ) .ןוחטגה דרספ לש םוק'טה ףגא - ל"הא יכנ **

 .רצואה דרטמב תכססופה תוסרה
 - סירחא ם'רווע .*פואל תוסיגל דסומה - הביא תולועפ 'עגפנ סיכג

 םוטרה םיינלע אפורמ תדוקה וא ,%ץסה דרשמב רוויעה ןעמל תור'שה

 י,תאופרב םיקסעהמה תונקתל םאהתהב

 .ןותסבת דרסמ לש םוקיסה ףבא "*%

 .'סואל חוסיבל דסופה ****

 .תכמסופ תיאופר הדועת רוסשיאב "9%


